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R O S E M A R Y  B A I L E Y

Necessidade de Contato

M
uitos de nós, quando 
criança, gostáva-
mos de construir 
castelos, subir em 
árvores, fazer girlan-
das de margaridas 
e ocupar-nos com 
outras atividades 

maravilhosas ao ar livre. Como adul-
tos, podemos encontrar paz e alegria na 
quietude e beleza do mundo natural, onde 
Deus parece estar bem mais perto. Hoje, 
infelizmente, a maioria das pessoas nos 
países desenvolvidos, especialmente as 
crianças, passa bem pouco tempo em meio 
à natureza ou ao ar livre.

Os adventistas têm um conselho 
especial com respeito ao valor de estar 
em meio à criação de Deus. Ellen White 
escreveu há quase um século: “Ao mesmo 
tempo em que a Bíblia deve ter o primeiro 
lugar na educação das crianças e jovens, o 
livro da natureza ocupa o lugar imediato 
em importância.”1 Embora isto seja razão 
sufi ciente para novo foco na abundante 
criação de Deus, um número crescente de 
estudos científi cos relata os efeitos positi-
vos da natureza na vida humana. Mesmo o 
mundo secular está buscando maneiras de 
trazer o aprendizado ao ar livre para den-
tro da sala de aula. Ao tentarem convencer 
a administração e mesa a pensar “fora das 
paredes da sala de aula”, os educadores 
adventistas precisarão de análise racio-
nal sólida para apoiar suas idéias. Este 

artigo resumirá alguns dos benefícios de 
passar tempo em meio à natureza como foi 
revelado na pesquisa em andamento e no 
conselho de Ellen White.

A natureza promove o 
desenvolvimento espiritual

Professores adventistas devem estar na 
vanguarda do movimento de ensino sobre 
a natureza que está atraindo o mundo 
secular. Nossa igreja frequentemente fala 
da natureza como o “segundo livro de 
Deus” e da nossa função como mordomos 
da criação de Deus. Ellen White escreve: 
“No mundo natural, Deus colocou nas 
mãos dos fi lhos dos homens a chave para 
abrir a tesouraria de Sua Palavra. O invi-
sível é ilustrado pelo visível. A sabedoria 
divina, a eterna verdade e a graça infi nita 
são compreendidas pelas coisas que Deus 
fez.”2 No livro Educação, Ellen White 
descreve a Bíblia e a natureza como os 
currículos fundamentais para o desen-
volvimento completo da criança. Sobre a 
natureza, ela escreve: “Tanto quanto possí-
vel, seja a criança, desde os mais tenros 
anos, colocada onde esse maravilhoso 
manual possa abrir-se diante dela. ... Que 
aprendam as crianças a ver em a natureza 
uma expressão do amor e da sabedoria 
de Deus.”3 Depois acrescenta: “O conta-
to constante com o mistério da vida e o 
encanto da natureza, bem como a ternura 
suscitada com o servir a estas belas coisas 
da criação de Deus, propendem a desper-
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Necessidade de Contato com a Natureza
tar o espírito, purifi car e elevar o caráter.”4

Descobri que até mesmo alunos do 1o 
ano do ensino fundamental podem apren-
der a encontrar signifi cado espiritual nas 
coisas da natureza e normalmente se em-
polgar ao descobrir escondidas mensagens 
de Deus. O uso da natureza como livro 

texto despertará a curiosidade e os ajudará 
a ver a mão divina no mundo ao seu redor.

A natureza desperta curiosidade
Quando a criança vê, toca, cheira, e de 

modo geral experimenta o mundo com 
seus sentidos, a curiosidade é estimulada.5 

Existem tantas novidades em um cená-
rio natural que as crianças são levadas a 
perguntar: O que há embaixo da pedra? 
Detrás da árvore? Que tipo de inseto é 
esse? Por que o passarinho está fazendo 
um buraco na árvore? Aonde esta trilha 
leva? Devido às constantes mudanças na 
natureza, o mesmo trecho da fl oresta ou 
jardim sempre oferecerá novas coisas para 
se explorar em cada visita.

Sabemos que curiosidade motiva os 
alunos. Estudos demonstram que quan-
do os alunos estão curiosos sobre algo, 
a motivação intrínseca para aprender 
é maior.6 Além disso, tornam-se mais 
curiosos conforme aprendem mais.7 Esse é 
um ciclo contínuo. A pesquisa de J. Brune 
revelou que “usar o meio ambiente como 
ferramenta de aprendizado... melhorou 
a motivação, as habilidades vitalícias de 
aprendizado... e as atitudes de respeito e 
responsabilidade do aluno.”8 Sendo assim, 
as características da natureza motivam 
a criança a explorar, aprender, e então que-
rer conhecer mais!

A natureza inspira criatividade
Conforme os alunos exploram, fre-

quentemente encontram maravilhosa 
inspiração para expressões criativas de seu 
aprendizado, suas emoções e observações. 
Criatividade e imaginação fl orescem ao 
ar livre. Experimente levar os alunos para 
fora com um caderno de rascunho, e peça 
que desenhem os insetos que encontra-
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rem. Ou observe o que acontece quando 
você arma cavaletes de pintura em frente 
a um jardim. Eu tinha uma aluna que se 
recusava a escrever na sala de aula, mas 
pedia mais tempo para finalizar sua tarefa 
ao escrever no jardim onde sua história 
(sobre um rato) acontecera. Os alunos 
acham muito mais fácil escrever ou pintar 
quando podem ver coisas que lhes dão 
idéias, em vez de ter que buscar inspiração 
assentados em uma carteira.

Os ambientes naturais atraem as crian-
ças devido à diversidade de sons, aromas, 
cores, e objetos. Esses ambientes lhes 
permitem explorar e manipular de modo 
interativo uma variedade de objetos.9 Ar-
tistas, músicos, fotógrafos, poetas, escrito-
res, e até inventores encontram inspiração 
observando a natureza. Professores podem 
usar a natureza para planejar aulas de 
artes, redação, ciência e música.

Os professores devem também dar 
aos alunos tempo para brincadeiras não 
estruturadas em meio à natureza. Um estu-
do revelou que estar em ambiente natural 

promove brincadeiras mais criativas. Em 
vez de apenas brincar no balanço e escor-
regador, as crianças inventam histórias 
imaginárias.10 Outros estudos revelaram 
que jardins, florestas, campinas e outros 
lugares naturais provêem superabundância 
de objetos manipuláveis que promovem 
descoberta e brincadeira criativa. Brin-
quedos, asfalto e grama contêm pouco, 
se é que contém, desse tipo de objetos.11 
Plantas provêem materiais palpáveis como 
ramos, frutos, folhas ou agulhas, flores e 
sementes.12 Cultivar um jardim é algo que 
quase todo professor pode fazer na pro-
priedade da escola ou até mesmo dentro 
do prédio escolar. Ao prover ambientes 
naturais para brincadeiras criativas e ex-
ploração, os professores poderão estimular 
a criatividade das crianças. Ambientes 
naturais também são grandes locais para 
ensino e aprendizado.

Tempo na natureza  
fortalece o aprendizado

Todo professor deseja que seus alunos 
adquiram conhecimento e habilidades 
que os tornarão adultos úteis e eficientes. 
Edward O. Wilson declara que “o mundo 
natural é o ambiente mais rico em infor-
mação que as pessoas podem encontrar.”13 
Em meio à natureza, as crianças têm a 
oportunidade de identificar, denominar e 
classificar as coisas ao seu redor enquanto 
exploram de modo criativo. Essas ativida-
des os ajudam a desenvolver habilidades 
de classificação e aumentam a retenção.14 
Por que ensinar habilidades de classifica-
ção com pequenos desenhos para recortar 

quando você pode sair e classificar flores, 
pedras ou ramos, o que será bem mais 
divertido e significativo?

Além de prover a prática de habilida-
des, a natureza também contém autêntico 
material de ensino para muitas áreas. 
As conexões com a ciência são claras, 
mas outras matérias também podem ser 
ensinadas ao ar livre. Se o professor de 
português está ensinando adjetivos, o 
aluno descobrirá em primeira mão muitos 
adjetivos excelentes ao descrever o jardim 
ou a floresta. Matemática também pode 
ser facilmente ensinada ao ar livre usando 
problemas reais, como encontrar o perí-
metro do jardim ou calcular a quantia de 
húmus que a escola precisa comprar para 
as árvores. O professor de Bíblia pode 
usar a natureza para esclarecer a Palavra 
de Deus e prover lições práticas visuais. 
A parábola do semeador e da semente se 
encherá de vida conforme os alunos seme-
arem em um jardim. O líquen serve como 
lição concreta de cooperação. Os alunos 
veem resultados da misericórdia de Deus 
no modo como os animais e plantas são 
capazes de se adaptar para sobreviver em 
um mundo pecaminoso, cheio de doenças, 
destruição e recursos limitados. O pro-
fessor de estudos sociais pode encontrar 
mais dificuldade em conectar os assuntos 
com o mundo natural, porém conceitos de 
comunidade, vizinhança, relação mútua e 
poluição podem ser eficazmente ensinados 
ao ar livre.

Para tornar mais fácil o ensino ao ar li-
vre, muitas escolas têm desenvolvido áreas 
de ensino ao ar livre chamadas de habitat 
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escolar. Pesquisadores fizeram grandes 
descobertas em estudos de programas que 
envolvem instrução em habitats escolares 
ou outros ambientes naturais. Ao ar livre 
os alunos aprenderam e retiveram mais 
conteúdo. Tiveram também melhor apro-
veitamento em testes posteriores do que os 
que receberam instrução na sala de aula.15

O uso do meio ambiente no ensino 
tem também aumentado o aproveitamen-
to do aluno em ciências, matemática e 
leitura.16 O autor Richard Louv escreve 
que o aprendizado com “experiências 
diretas” e instruções ao ar livre resultou 
em melhores médias em testes padroniza-
dos e aumentou a capacidade de resolver 
problemas, tomar decisões e desenvolver 
pensamento crítico. Ele cita um estudo na 
Califórnia, no qual os alunos que par-
ticiparam de um programa baseado no 
meio ambiente melhoraram as médias de 
matemática e ciências em 27 por cento e 
passaram a se envolver mais nas ativida-
des em sala de aula.17 Pesquisas continu-
amente demonstram a eficácia de passar 
tempo aprendendo em ambiente natural.

Tempo em meio à natureza  
afeta a atenção

O aprendizado é grandemente dificul-
tado quando o aluno tem problemas para 

manter a atenção. Um crescente número 
de crianças tem dificuldade de concen-
tração, não apenas aqueles que foram 
diagnosticados com Transtorno de Déficit 
de Atenção (TDA) e Transtorno de Défi-
cit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 
É difícil para eles memorizar, completar 
tarefas, ou mesmo apreciar uma história.

Um crescente grupo de pesquisadores 
mostra o efeito positivo da natureza sobre 
a concentração. Devido ao ambiente 
natural não ser estático, a atenção das 
crianças é automaticamente atraída para 
os movimentos, sons, cores e formas ao 
seu redor.18 Em contraste, uma planilha 
não faz nada para manter a atenção por-
que os alunos se fatigam e a atenção va-
gueia. Quando estão ao ar livre, a atenção 
dos alunos parece ser facilmente presa. 
Não se cansam por ter que focalizar em 
tarefa enfadonha por longo período de 
tempo.

Certo estudo focalizou especificamente 
os sintomas do TDA e o efeito do ambien-
te mais natural e mais verde.  Os resul-
tados mostraram sintomas mais leves de 
TDA nas crianças que brincaram em am-
biente mais verde e algum relacionamento 
entre a natureza e sintomas reduzidos de 
TDA .19 A implicação: Alunos precisam 
periodicamente da chance para descansar 

sua atenção direta (o tipo de atenção que 
usam para ouvir o professor, concentrar-
se em um exercício, ou completar uma 
tarefa). 

A natureza está cheia de coisas que 
involuntariamente atraem a atenção e 
provêem uma experiência restauradora 
para as crianças com pouca capacidade 
de concentração.20 O simples fato de o 
professor separar tempo para brincadeira 
em um gramado pode ajudar os alunos a 
se concentrarem melhor na sala de aula.

Tempo em meio à natureza  
reduz o estresse

Muitos de nós já sentimos o efeito 
pacífico e estabilizador da natureza. 
As crianças podem receber os mesmos 
benefícios.21 Os que ensinam adolescentes 
sabem que este período da vida é cheio de 
mudança e incerteza. Para eles, a natureza 
provê uma “infra-estrutura sólida em um 
mundo de possibilidades turbulentas, um 
lugar de retorno à estabilidade e equilí-
brio, lugar que provê de modo desprote-
gido a essência real da vida. Experiências 
concretas na natureza contribuem para 
formar um banco de recursos no qual 
sacar material para a edificação própria.”22 
Como cristãos, acrescentaríamos que a 
natureza é um lugar onde os jovens podem 
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se conectar com Deus em meio ao estresse 
do seu desevolvimento.

Pesquisas revelaram que os fatores de 
estresse têm menos impacto em todos os 
níveis de aflição psicológica quando as 
pessoas têm bastante acesso à natureza. A 
natureza provê um amortecedor contra os 
eventos estressantes da vida.23 Um estudo 
mostrou que ao enfrentar problemas 
adultos que vivem em prédios sem árvores 
em volta mostraram mais procrastinação 
do que adultos circundados pelo verde; 
e consideravam suas dificuldades como 
sendo mais severas, duradouras e menos 
solúveis. 24 O autor Richard Louv decla-
ra que exposição à natureza ao redor da 
casa ou mesmo em aposento com visão 
panorâmica ajuda a proteger o bem-estar 
psicológico das crianças. Ele acrescenta 
que monitores têm observado mudanças 
positivas de comportamento em crianças 
com incapacidades quando estas gastam 
tempo em interação direta com a nature-
za.25

Hoje, mais do que nunca, nossos alunos 
sofrem com elevados níveis de estresse. 
Prover a eles, e a nós mesmos, momentos 
na natureza e em áreas naturais ao redor 
da escola ajuda a reduzir os efeitos tóxicos 
do estresse no corpo.

Conclusão
A filosofia adventista coloca muita ên-

fase no desenvolvimento integral e saúde 
e também na natureza como revelação 
de Deus. Permitir aos alunos interagi-
rem com a natureza proverá benefícios 
espirituais, cognitivos, sociais e físicos. 
Essas oportunidades também os ajuda-
rão a aprender e relembrar mais, e lhes 
ensinarão hábitos de exercício físico. Se os 
alunos aprendem, quando ainda jovens, a 
apreciar a natureza, se tornam mais aptos 
a gastar tempo ao ar livre quando adul-
tos e continuarão a colher os benefícios. 
Portanto, os professores podem ajudar os 
alunos a desenvolver amor pela natureza, 
o qual perdurará até a fase adulta e será 
transmitido aos próprios filhos.

As escolas adventistas podem criar um 
habitat escolar que provê espaço para seus 
alunos interagirem com a criação de Deus. 
Os professores podem trazer objetos da 
natureza para a sala de aula e levarem os 
alunos em passeios educativos a parques 
ecológicos e outros ambientes naturais.

Aprender a ver Deus na natureza e 
reconhecer lições espirituais na natureza 
exigem tempo e compreensão do mundo 
natural. Se quiser que seus alunos colham 
os benefícios espirituais da natureza, você 
precisa se envolver na natureza com eles! 
Enquanto a sociedade secular se torna 
cada vez mais consciente da necessidade 
de contato com a natureza, e à medida 
que a ciência descobre seus benefícios, 
os educadores adventistas podem desem-
penhar função importante não apenas 
implementando o ensino sobre a natureza, 
mas também enfatizando sua importância 
espiritual.
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